
Studijų programos pavadinimas: Klasikinė filologija 

Valstybinis kodas: 621Q80001 

Studijų programos rūšis: Magistrantūros 

  

Studijų sritis: Humanitariniai mokslai 

  

Studijų krypčių grupė: Filologija 

Studijų kryptis (kodas): Klasikinė filologija (Q800) 

  

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Klasikinės filologijos magistras 

  

Studijų forma: Nuolatinė 

  

Studijų programos trukmė (metais): 2 

  

Studijų programos apimtis kreditais: 120 

  

Visas studento darbo krūvis (val.): 3200 

Kontaktinio darbo valandos: 840 

Savarankiško darbo valandos: 2360 

  

Studijų programos tikslas: 

Pagrindinis tikslas - remiantis galiojančiais LR įstatyminiais aktais, esamais švietimo ir mokslo 

plėtros strateginiais dokumentais, rengti aukščiausios kvalifikacijos klasikinės filologijos 

specialistus, atitinkančius europinius standartus, gebančius orientuotis šiuolaikinio mokslo erdvėje, 

savarankiškai plėsti ir gilinti žinias, savarankiškai atlikti mokslinius tyrimus, taikyti teorinius 

principus praktikoje.  

  

Studijų programos bendrosios 

kompetencijos: 

Bendrosios kompetencijos: savo mokslinių ar profesinių interesų srities problemų 

kompleksiškumo, tarpdalykiškumo suvokimas; gebėjimas dirbti grupėje (komandoje), pasiskirstyti 

funkcijomis ir atsakomybe; gebėjimas viešai pristatyti ir pagrįsti savo idėjas, mokslinių tyrimų ar 

projektų rezultatus; gebėjimas diskutuoti (vadovauti diskusijai ir joje dalyvauti), argumentuoti, 

derinti nuomones, siekti sutarimo, daryti išvadas; gebėjimas kritiškai mąstyti; gebėjimas pagal 

asmeninius profesinius poreikius ir mokslinius interesus planuoti savo veiklą. 

  

Studijų programos dalykinės kompetencijos: 

Dalykinės kompetencijos: antikinių kalbų kaip socialinio ir kultūrinio reiškinio tyrėjo 

kompetencija; klasikinio teksto ir jo konteksto (literatūrinio, kultūrinio, istorinio) analitinio 

interpretavimo kompetencija; klasikinės estetikos teorijos ir jos vėlesnės recepcijos tyrėjo 

kompetencija; antikinės visuomenės socialinių ir politinių modelių ir jų vėlesnės recepcijos 

supratimas ir analizė; savarankiško mokslinio tyrimo organizavimo, atlikimo bei pateikimo 

gebėjimas.  

  

Numatomi studijų rezultatai (studijų 

programos siekiniai): 

Klasikinės filologijos antrosios pakopos studijų programa siekiama, kad absolventai sistemingai ir 

metodiškai įgytų įvairių klasikinės filologijos sričių tyrėjų ir / ar klasikinės filologijos žinių bei 

gebėjimų taikytojų kompetenciją, taip pat ir verčiant klasikinius tekstus į lietuvių kalbą.  

  

Studijų programos turinys: dalykų (modulių) 

grupės: 

Programą sudaro šios dalykų grupės: studijų krypties dalykai (75 kreditai), baigiamojo darbo 

rengimas (35 kreditai), kiti privalomieji arba pasirenkamieji dalykai (10 kreditų). Magistro 

pakopoje studijuojamos abi pagrindinės klasikinės filologijos atšakos – graikų ir romėnų. 

Kiekvienos jų turinys pirmaisiais studijų metais dalijamas į du svarbiausius, istorinius laikotarpius 

atitinkančius ir chronologine tvarka išdėstytus dalykus: Graikų archaika ir klasika (I semestras), 

Helenizmo pasaulis: istorija, literatūra, kultūra (II semestras); Respublikos laikotarpio romėnų 

literatūra (I semestras), Principato laikotarpio Romos literatūra ir kultūra (II semestras). Juose 

apjungiamos atitinkamo laikotarpio literatūros, istorinio, filosofinio, kultūrinio konteksto, 

lingvistinės studijos, akcentuojant pagrindines šių sričių tyrimo problemas ir gilinant BA studijų 

programoje įgytas žinias. Trečiame ir ketvirtame semestruose gilinamasi į Antikos literatūros ir 

kultūros recepciją, Antikos estetinę bei politinę mintį bei jų perimamumą vėlesniais laikotarpiais. 

  

Studijų programos skiriamieji bruožai: 

Klasikinės filologijos magistrantūros programa yra klasikinio tipo antrosios pakopos studijų 

programa, suteikianti fundamentalų humanitarinį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinės visuomenės 

poreikius ir atspindintį šiuolaikines klasikinės filologijos mokslo tendencijas. Kadangi magistro 

studijos yra pirmasis mokslinį išsilavinimą liudijantis lygmuo, šios programos tiesioginė paskirtis 

yra rengti specialistus plataus profilio humanitaro bei mokslininko filologo, antikinės kultūros ir 

kalbų (sen. graikų ir lotynų) tyrėjo karjerai. 

  



Studijų metodai: 
Probleminis, interaktyvus dėstymas, grupės diskusijos, demonstravimas, analitinių rašto darbų bei 

pranešimų rengimas. 

  

Vertinimo metodai: 

Pagrindinis studijų rezultatų vertinimo būdas yra egzaminas. Kai kurie studijų dalykai gali būti 

įvertinti įskaita. Egzaminai ir įskaitos vyksta raštu arba raštu ir žodžiu. Studentų žinios per 

egzaminus vertinamos nuo 1(labai blogai) iki 10(puikiai) balų, o per įskaitas - įskaityta arba 

neįskaityta. 

  

Baigiamasis darbas ir (arba) baigiamieji 

egzaminai: 
Studijos baigiamos magistro darbo gynimu 

  

Tolesnių studijų galimybės: 
Klasikinės filologijos magistrai gali tęsti studijas filologijos, filosofijos, istorijos ir kitų krypčių 

doktorantūroje. 

  

Profesinės veiklos galimybės: 

Klasikinės filologijos magistrai gali: 1) dirbti pedagoginį ir mokslo tiriamąjį darbą mokslo 

institutuose ir universitetuose. 2) versti ir rengti spaudai lotyniškus ir graikiškus Antikos bei 

vėlesniųjų laikų tekstus. 3) dirbti įvairiose mokslo, švietimo, kultūros ir leidybos institucijose.  

  

Studijų programos komiteto pirmininkas: Docentė Dr. Nijolė Juchnevičienė 

 


